
   																			
 

 

 
KLASA: 134-01/16-01/01 
URBROJ: 363-01/06-16-1 
Zagreb, 15. veljače 2016. 
 
 
 
         Vatrogasnim zajednicama županija/ Gradu Zagreb 
 
 
 

 
PREDMET: Državno natjecanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži RH 

- Informacija, dostavlja se; 
 
 

Poštovani,  
 

u svezi pravovremene pripreme VII. državnog natjecanje vatrogasaca i XII. državnog 
natjecanje vatrogasne mladeži Republike Hrvatske dostavljamo sljedeće informacije. 

 
 
1. Termin i mjesto održavanja državnog natjecanja 

 Mjesto održavanja:  
- Pula,  ŠRC Uljanik Veruda 

 
 XII. državno natjecanje vatrogasne mladeži 

- 23. rujna – službeni trening (nije obavezan), 
- 24. rujna – natjecanje  

 VII. državnog natjecanje vatrogasaca 
- 30. rujna – službeni trening(nije obavezan), 
- 1. listopada – natjecanje 

 
Okvirni program natjecanja: 

DATUM VRIJEME AKTIVNOST 

PETAK 
23. rujna/ 30. rujana  

 

9 sati - Sastanak voditeljstva natjecanja  

do 12 sati 
- Dolazak vatrogasnih sudaca u Uslužnu 

jedinicu Valbandon 

od 15 sati  - Početak treninga 

20:00 sati 
- Sastanak vatrogasnih sudaca i predstavnika 

vatrogasnih zajednica županija (1 po 
županiji)  

SUBOTA 
28. rujna/ 1. listopada  

09:00 – 15:00 sati - Natjecanje vatrogasne mladeži 

17:00 – 18:00 - Postrojavanje natjecateljskih odjeljenja 

18:00 
- Svečano proglašenje rezultata i zatvaranje 

natjecanja 



   																			
 

 

 
 

 
 
2. Prijava natjecateljskih odjeljenja 
Temeljem članka 14. Pravilnika o natjecanjima, pravo nastupa imaju slijedeća 

natjecateljska odjeljenja: 
 

- tri prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s županijskih natjecanja svih 
kategorija i klasa, 

- prvaci s prethodnog državnog natjecanja u svim kategorijama i klasama uz 
obvezno sudjelovanje na izlučnom županijskom natjecanju, 

- natjecateljska odjeljenja koja su zauzela jedno od prva tri mjesta na KUP 
HVZ bilo koje godine u razdoblju između dva državna natjecanja, ako se 
nisu plasirali na državno natjecanje sa izlučnog županijskog natjecanja.  
 

 Prijava natjecateljskih odjeljenja odvijat će preko aplikacije VATROnet (upute za 
prijavu nalaze se u privitku).   
  

 
Molimo Vas da prijavite natjecateljska odjeljenja za državna natjecanja do 4. ožujka 

2016. godine.  
 
U slučaju da niste održali izlučna županijska natjecanja molimo Vas da također 

prijavite natjecateljska odjeljenja po svim klasama i kategorijama (primjer: VZŽ Zagrebačka 
1. „A“, VZŽ Zagrebačka 2., A“ VZŽ Zagrebačka 3. „A“ itd. ), a naknadno će se promijeniti 
nazivi po obavljenim županijskim natjecanjima.  

Navedeno nam je potrebno za izradu rasporeda natjecanja i jedan od kriterija za broj 
vatrogasnih sudaca koji će sudjelovati na državnim natjecanjima.   

 
 
3. Obračun godina 
U privitku Vam dostavljamo obračun godina za XII. državnog natjecanje vatrogasne 

mladeži.  
Za VII. državnog natjecanje vatrogasaca, odnosno za natjecateljska odjeljenja klase 

„B“ (s dodatnim bodovima), temeljem članka 5. Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u RH, 
mjerodavan je datum rođenja natjecatelja i datum održavanja natjecanja. 

 
 
4. Identifikacija natjecatelja 
Identifikacija natjecatelja obavljati će se na temelju članske knjižice i osobne iskaznice 

za odrasle koji svaki natjecatelj mora imati. Također molimo da pripremite preslike članskih 
knjižica (potrebno je preslikati strane 4 i 5) i preslike osobnih iskaznica za mogućnost 
dodatne kontrole natjecatelja.  

 
 
 
 
 



   																			
 

 

 
5. Smještaj natjecateljskih odjeljenja i sudačkih komisija 
Smještaj natjecateljskih odjeljenja Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba 

osiguravaju direktno preko Arenaturist Pula i to u objektima TURISTIČKOG NASELJA 
ZLATNE STIJENE – VERUDELA udaljenog od stadiona Uljanik 2 km.  

 
 

 
Vrsta smještajnog objekta 

Usluga 
punog 

pansiona 

Resort HORIZONT ٭٭ 
 

Resort 
SPLENDID٭٭٭ 

 

Resort VERUDELA 
BEACH٭٭٭ 

Hotel BRIONI٭٭ 

U više krevetnim 
apartmanima ( min. po tri 

osobe u apartmanu ) 

U više krevetnim 
apartmanima ( min. po 
tri osobe u apartmanu ) 

U više krevetnim 
apartmanima 

( min. po tri osobe u 
apartmanu ) 

U dvokrevetnoj sobi 

Za boravak 
od min 2 

noći 

 
275,00 kn 

 

 
300,00 kn 

 
300,00 kn 

 
300,00 kn 

Za boravak 
od 1 noći 

 
295,00 kn 

 
320,00 kn 

 
320,00 kn 

 
320,00 kn 

 
 
 

Napomena: 
- cijene su naznačene po osobi za jednu noć na bazi usluge punog pansiona (večera/doručak/ručak) 
- boravišna pristojba uključena u aranžman. 
- doplata za jednokrevetnu sobu u hotelu Brioni iznosi 90,00 kn za jednu noć 
- doplata za single use apartman u resortu Horizontu iznosi 90,00 kn za jednu noć 
- doplata za single use apartman u resortu Splendid iznosi 135,00 kn za jednu noć 
- doplata za single use sobu u dvosobnom apartmanu u resortu Splendid iznosi 90,00 kn za jednu 

noć. 
- odnosi se na jedan apartman sa dvije zasebne sobe u slučaju da ekipa ima dva voditelja.    
- doplata se odnosi na svakog voditelja posebno. U slučaju da ekipa ima jednog voditelja, automatski 

se računa doplata za single use apartman (135,00 kn) 
- odbitak za uslugu polupansiona iznosi 50,00 kn ( večera / doručak ) 
- cijena ručka za vanjske goste koji nisu na smještaju iznosi 65,00 kn 
- cijena večere za vanjske goste koji nisu na smještaju iznosi 65,00 kn 
- plaćanje aranžmana: unaprijed temeljem predračuna prije dolaska grupe. 

 
 
Rezervaciju smještaja obaviti najkasnije do 31. srpnja 2016. god. na adresu i 

odgovornu osobu: ARENATURIST – MARKETING (Vanja Marijan, Tel: 00385/52/529434,Fax: 
00395/52/529401, e-mail: vanja@arenaturist.hr) 

 
Hrvatska vatrogasna zajednica osigurava i snosi troškove smještaja za voditeljstvo i 

sudačke komisije.  Smještaj je organiziran u Uslužnoj jedinici Valbandon  
 XII. državno natjecanje vatrogasne mladeži 

(ručak i večera 23. 09., noćenje 23./24.09, doručak i ručak 24. 09.). 
 VII. državnog natjecanje vatrogasaca  

 (ručak i večera 30. 09., noćenje 30.09/1.10, doručak i ručak 1. 10.). 
 




